
e-news 11e-news 59
www.fnsbs.ptabril 2018

Desde o início de 2018 os jovens utentes/clientes da FNSBS 
passaram a poder contar já com novos serviços de saúde. Entre 
estes contam-se:

• Cirurgia Oral;

• das Ecografias Morfológicas e de 3D/4D (nas áreas de 
Cardiologia e Ginecologia/Obstetrícia);

Distribuição Percentual do Número de Consultas por 
Segmento de Idade

• Pedopsiquiatria;

• Psicomotricidade;

• da Ordodôncia Fixa (na área de Saúde Oral).

• Avaliações Psicológicas (com relatório).

Estes novos serviços completam a oferta da Fundação nas áreas de 
Saúde Oral e consolidam a sua vocação enquanto Centro de Saúde 
e Desenvolvimento Infantil.

2018 NA FUNDAÇÃO

Novos Serviços

A Fundação apoiou 107 de instituições de 
acolhimento em 2017. No país são ! Com a sua 
consignação de  poderemos chegar a mais crianças...

crianças 
8.000

IRS

Juntos podemos
melhorar a nossa

Pegada Social

CONSIGNAÇÃO DE O,5% DO IRS / CONSIGNAÇÃO DO BENEFÍCIO DE 15% DO IVA SUPORTADO

x

x

Instituições religiosas  (art. 32.º n.º 4 da Lei n.º 16/2001, de 22 de junho)

Instituições particulares de solidariedade social ou pessoas coletivas

Pessoas coletivas de utilidade pública de fins ambientais

Instituições culturais com estatuto de utilidade pública (art. 152.º do CIRS)

 de utilidade pública (art. 32.º n.º 6 da Lei n.º 16/2001, de 22 de junho)

 (art. 14.º n.ºs 5 e 7, da Lei n.º 35/98, de 18 de julho)

ENTIDADES BENEFICIÁRIAS

CONSIGNAÇÃO DE O,5% DO IRS / CONSIGNAÇÃO DO BENEFÍCIO DE 15% DO IVA SUPORTADO
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X    IPSS e o nosso NIPC 500847754

Bastam duas X e um número!

O que está a decidir é que parte do que pagou de 
impostos ao Estado é entregue à FNSBS, sem nenhum 
prejuízo para si!

2017 NA FUNDAÇÃO

Conselho Geral aprova Relatórios

O Conselho Geral da FNSBS aprovou, no passado dia 17 de abril, 
os relatórios de atividades e de contas referentes ao ano de 2017.

Neste ano 84% da atividade da Fundação foi dedicada ao 
segmento crianças e jovens .

Outras marcas importantes deixadas pelo ano 2017 foram o 
arranque:

Para saber mais sobre a nossa atividade e progressos em 2017 
siga, por favor, o link

http://fnsbs.pt/RelatorioGestao&Contas2017+Parecer_CF.pdf

Ajude-nos a chegar a mais crianças

Consultas dedicadas
à Criança e Adolescente

84,1%

Consultas dedicadas
ao Adulto

15,9%

RECECIONISTA EM
SERVIÇOS DE SAÚDE (M/F)

ESTAMOS A RECRUTAR

+ info: http://fnsbs.pt/anuncio.html
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DIAS MUNDIAIS DA SAÚDE (7 DE ABRIL) E DA SAÚDE ORAL (20 DE MARÇO)

Na Fundação são todos os dias...

A saúde oral está diretamente relacionada com a qualidade de 
vida e a saúde geral das populações. Assim, uma boa saúde oral 
contribui para a prevenção de várias doenças e para a 
manutenção de um bom estado de saúde em geral.

Uma dentição saudável é importante em todas as idades, uma vez 
que é o suporte para várias funções essenciais ao ser humano: a 
fala, a respiração, a alimentação, o sorriso, a socialização.

Dada a importância da saúde oral no estado geral de 
saúde, a Organização Mundial da Saúde estabeleceu 
como metas para 2020, na região europeia:

A vigilância de saúde oral na Fundação (com rastreios semestrais) 
inicia-se  aos  3 anos  de idade, por  ser  nesta  idade que a maioria 
das crianças tem a sua dentição completa, embora os cuidados de

saúde oral estejam integrados no Programa de Saúde Infantil 
desde o nascimento do bebé.

Estivemos presentes, no dia 18 de 
abril, nas Jornadas da Saúde do

, realizando 
rastreios de saúde oral às crianças 
da sala dos 3 anos e partilhando 
com elas a importância de uma 
boa higiene oral.

 
Colégio Santiago

Fotos gentilmente cedidas pelo Colégio Santiago

No dia 27 de abril, estivemos 
também no 

 a realizar uma 
ação de sensibilização sobre higiene 
oral com crianças dos 9 aos 13 anos, 
demonstrando-lhes, por exemplo, 
técnicas de escovagem dos dentes.

Centro Doutor João dos 
Santos - Casa da Praia

· Que pelo menos 80% das crianças de 6 anos 
estejam livres de cáries;

· Que aos 12 anos, o índice de dentes 
permanentes cariados, perdidos e obturados 
(CPO) seja de 1,5.

O Programa da Saúde Oral integra os serviços
de Saúde da Criança desde a década de 1970 e tem 

como principal objetivo a prevenção da cárie dentária

As crianças/jovens que fazem a sua vigilância de saúde oral na 
Fundação apresentam melhores indicadores que a generalidade 
da  população infantil  portuguesa,  demonstrando  assim a impor-

tância da vigilância continuada e do seu início precoce.

Num protótipo de avaliação de impacto social, realizado no último 
trimestre de 2016, concluímos que os rastreios de saúde oral têm 
um retorno social sobre o investimento (SROI) de 7,17€ por cada 
1€ investido, mostrando assim que a prevenção vale a pena, 
construindo uma sociedadde mais saudável e sustentável.

1. Os dados nacionais apontam para 54% (aos 6 
anos) e 53% (aos 12 anos) de crianças livres de 
cáries, enquanto que na população vigiada na 
FNSBS esses valores são de 74,2% e 68,6% 
respetivamente.

2. Em Portugal o CPO aos 12 anos tem um valor de 
1,18 e na FNSBS esse valor é de 0,63.

Os Nossos Resultados

O Nosso Impacto

...e também fora de portas!

CUIDAMOS HOJE DO AMANHÃ!
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